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ISZ AMERIKOS
Neapsimabzys,—paeziule duos 

jam per sėd yni a.
I)etroit, Mieli. — Jeigu

i
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Patogias bankcris aresztavo-
tas, pati stengėsi nusižudyt.
Chicago. Anita Braslową-

kieno, pati bankierio, kuris bu
vo

M stengėsi nusižudyt,
pabėgius

metu Juozas Leszinskas, nepa-jgjnf0 bu|{ josios
liaus atojtinet namo girtas ii .'suimtas 
mnszti savo paeziule, tai gaus slapstėsi nuo

izvr.. iirirvoLm I l

apvogias banka, 
kada du

x’ v ras likos 
kur 

menesiu, 
apgavo 

ant szim-

New Orleane - 
i keliu 

jog negales Bankel is Braslowskistiek per scdniia, 
sėdėti malszci ant kėdės per international banka 
kcles dienas. Kokin budo turi ta tukstaneziu doleriu. Po ko

joje pati dingojiji bausti Į kiam laikui
per sedynin! Vgi paeziule nu- jsz miesto, bet palieije suoste 
ėjo in suda su skundu prieszais kur iszvažiavo na ir seko pas-

tiesa jojo motorola

Juozą, melsdama pavolinimo kui jaja ir dažinojo kur josios 
Juozą galėtu nubausti i vyras slėpėsi.idant Juozą galėtu nubausti I vyras slėpėsi. Motere sugryžo 

saviszkai, nes turi ant tiek pa-Įadgal in miestą, o palieije in 
Sudže davė
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jogu. Sudže davė motorėliai Į kelo> 
pavelinima idant naudoti gerais kieri.
pantapli ant Juozo sėdynės už jog davė policijai suprast kur 

josios vyras randasi, norėjo nu- 
Juozukas sižudyt, bet daktarai jaja iž- 

• -M<‘-1 gialbejo nuo mirties.
toro svėrė 242 svarus o Juozas'
tik 128.

Iszkasa daug anglių.
Minksz-

kožna. prasižengimą. Lyg szio- 
lei negirdęt idant <" 
butu atėjai namo girtas.

I

Washington, D. C. 
tu augliu sziadien 
vienuolika milijonu

; snsI

na

"*s dienas
Motei

aroszta\()jo ban- 
e isz gailesties,

Mirė turėdamas 117 metu.
(1harleston, W. \’a. — Jame- 

Sutton, kuris mirė ana die- 
priglaudoje <|el varuszu

iszkasa po Kenaroka, turėjo 117 motu. Jo- 
I jo receptas ant ilgo gyvenimetonu ant

sumaitos. Sausio pirma maga- bllv0 t<)kig: ,.n|{v|{ jr i;riimtvk
■ • * • rf'*. a » a • ■ • *zinuosia radosi 36 milijonai

tonu minksztu augliu, užtekti-i ųnva ))et nPnaudok 
nai ant 2G dienu. j valgyk daug mėsos, nesziokie

tabaka kiek nori, 
liet

gerk juoda 
spirito.

Balta motere valdo visa sala.'dvi poras kelnių ir nenusivilk
- rni^'j"San Francisco, Calif, 

czionais atplauko laivas, kurioj 
kapitonas Brown, i___ ___
buvo sustojas ant nežinomos i 
salos ant Pacifiko mariu, kuria 
vįddo balta motorizsko. Kelio
lika - toji motore
nukeliavo ant tosios salos su 
savo vyru misljonicrium skelb
ti Dievo žodi terp juodųjų 
žmonių. 1

t ejnan t gult, 
karta ant sanvaitos,

ii
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Vėtra padare daug bledes.
Lizbonas, Port u gal i jo. —
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NAUJAS NAMAS WASHINGTONE.
lh

Sztai naujas namas National Literary'Hall of Eamo (Tau- 
tiszka Literariszka Sale Garbes) kurioje talpysis puifeus kny
gynas, skait inyczia. Bus lai atmintismokslą i u es, teat relis 

kalbėtoju ir kitu mokytu
i r
D.

del mirusiu garsingu raszt iniu k u
emeri kouiszkoje literaiuroje.vyru, kurie atsižymėjo

Boston, Mass. — $< 
[policija nuvyko ana v
Joną zDilski munszaino jiesz- 

Baisi vėtra kuri prapute pro kot. Išzkrete vi«a narna, bet nie 
czionais padare milžiuiszkas ko nerado. Tik iszoinant vienas 

paskaadydama daug polienmua^ 
keli žmonis pražuvo.' \ nikai sėdi 

likos sugriauta Lzinos
Komunikauje per-1 Vaikai buvo pakelti, ir pasiro-, 

ido, kad maszinoj ,po jais sudėta 
Į12 puskvoreziu munszaino.
I

bledes, 
laivu,
Daug namu 
Set ubą le. 
traukta.

ant siuvamos ma-1 
visa brika kaip pririszti-

Kunigas nužudę kunigą.
Warszawa, Lenkije.

| Į
I

i k i rojus rusiszkos
czionais Metropolitą Jurgis li
kos nužudytas per msiszka zo- 
konika 
k <i

S m a ra ga d a L: 11 y sze 11 
Badai metropolitą Jurgi: 

labji

-■ Adomas Barauskis, kuris 
Įgyvena ant North Margin stree

i Nepatiko kunigo luomas, insi- i 
mylėjo, apsivedė ir pamėtė 

kunigysta.
Johnstown, Pa.— Kun.

Hospodar, prabaszezįus Szven- 
; to Vardo katalikiszkos Slavo- 

kilo isz nežinomos priežasties.P<n bažnyczios Ilooverhi.llo, pa

128 anglekasei užgriauti ka 
syklosia per eksplozija.

N. M. ..
likos už- 

1 Daro-

East Los V egas, 
Apie 128 anglekasei 
griauti kasykloje No. 
sone, per baise eksplozije kurii

B.

Drūtis eksplozijos suardo tele-i yniigyst.-i ir npsiveile su
grafo ir telefono drains, per kai 

ne>' 
ar nelaimingus isz-

putcmijo, kad tris

negalėjo
Pypke Pakajaus.

Rei.p

■J 
I

, :— Ar* j
bažnyczios;1lo./urigincz-yjo su šavo paezia |

užkurti, Barauskiene
!.<avo vyro pertikrinti, kad ji 
•geriau už ji nusimano, todėl pa
ėmė jam

ir už tai jojo J',nczc’8n’ ’r
• . I C '7 % * £ 111 fili r t

įpio tai, kaip geriau paežius
* 1_____ J * 1 1 1. • 1 •

v vro

priosztaravo prieszaisi' ■ 
lenkiszkn valdže, i 
nekente palis kunigai.

už sprando nutvėrė 
pusėtinai ji n p-

szventino. Bai’auskis tuo nopa- 
I Puikino ir kraiposi : : —

Lietuvei turi apleisti Klaipeda.|.iH‘sz-l{oti teisybes. Ji
t (nik i no ir kraiposi

Pana Rei.o Gaines 
pypke jiakajaiis

ruko 
knria nu

siuntė premjerini Poincare in 
National Board 

draugu-
paioda likos n t i-

4 4 ! *

Era nei J<* per
of 3’oba(.*(•<

Tab-1
daryta Nev. Yorke su nn^iuiiti- 
mu paiiasziu pakajiniu pypkių* 
del Vokietijos 
Ebert o ir

in teisina 
sako, jau 

Adomas nnken

Salesmen
v H< oves.

gana k a pirma 
tėjo nuo moteriszkes ir rojaus 
neteko; jis nekentesias. Ir tei
sėjas pripažino, kad jo teisybe. 
Barauskiene gavo 6 menesius 
belanges, ne vien užtai, kad vy
ra musza, bet ir užtai, kad 
daug munszaino gęria.

Parižins. --- Septynios die
nos jau praėjo nuo kada talki
ninkai paliepė Lietuviams ap- 

, bet da p ra il
gino laika ant dvieju dienu
kuris baigėsi Panedolije. Kau- 

valdže prisakė neregula- 
regula'riszkiems 

kareiviams idant tuo sugryž- 
tu in Lietuva.

leisti Klaipeda

»

prezidento 
Po i neari u i su laja 

vilczia, jog po iszrinkimui ke
liu pypkuczin, daejs prie pro
to ir užbėgs grasinaneziai ka
rei.

į patogia Helena Cover duktė 
; Johnstowno skvajerio kuri bu- 
! vo
1 mokslaincje.

Kun. Hospodar, 
tns, pribuvo apimti 
keli menesiai, adgal, kada kle
beni jo sudega 
.... ........... kun. 
Vadkertv mirė

mažai galima dažinoti apie 
laimia ir
gavo ar ne.

122 anglekasiu žuvo eks- 
plozijoi.

Dawson, N. M.
syklosia prigulinezios pru 
Phelps-Dodge Co., arti ežio- 
nais, kur kilo baisi eksplozije, 

171 angleka-

M

dura ktorka publi kinoje

turi 29 me- 
pa ra p i jo

no 
riszkiems ir

p<»r-

Waukegan, Ill., —
ganas iszrodo 5 kaip ginkluota 
stovykla ir visur, ypacz apie 
kalėjimo stovi ginkluotos sar- 

Tai del detoktivo Ira 
nuszovimo Juozo 

isz North Chicago.
Tuo nuszovimu gyventojai yra 

nhiin:

Wauke-
i«po pietų, ir ton užtruko iki 12 f 

vai. nakties. Atliko savo reika
lus drangai sutarė grįžti ta pa- 
ezia nokti, 12:17) vai. Chi<*agon. 
Kazio brolis Juozas Balczaitis, 
prasze juos jiernakvoti pus sa
ve, baugindama

■ orn < i i<4i4e—

Bet (Įrangai no 
jimli ir 
kaip 12:15 vai.

■J

Tamsybe žmonių nužudė , 
nekalta žmogų.

Moskva.
k i ne i

maudvkis 
nonaudo- 
Daktarai 

nuo
sako buk ki,,‘ iol?i"1 K'’*11'"1’"- .

sako buk Sultonas mirė
I tabokines szirdies.

Biblije nesipriesrino savžu-

iko buk
prigulinezios

art i

diastai.

ezius visa

Po kokiam laikui Jo-1

ir lmvusis pra- 
Vladvslovas 

nuo apdegini-' 
imi kokius aplaiko isznoszda- 
mas sz.voncziansia sakramenta. 
Jaunas kunigėliu dirbo su dide 
liu pasi&zvontimu, bet nuvažia
vęs in JohnstoWna, susipažino 
su patogia Helena, insimylejo

J 
jog iszsižadejo kunigystes Ir 

Meile pergalėjo

baszezius gybos.
Blackwell
Bielskio

— Butzevos aplin- 
gy ve n t o j a i nužiūri riejo 

Sergiusza. P. Seipenova, rusisz- 
ka rasztininka ir prietęli mirų-

likos užmuszta
šiai, o tik du iszsigialbojo, kitu 
da nesuranda. "

Sztai suraszas dideliu 
laimiu kasvklosią kur dam 
gyvaseziu pražuvo:

1869—Avondale
Plymouth, Pa., žuvo 179.

1907—Dar r kasyklosia, 
cob Creek, Pa., žuvo 239.

1909—St. Paul
Cherry Hills, 111., žuvo 256.

1913—Stagg Canon kasvklo 
šia No. 2, Dawson, N. M 
263.

1913— Cincinnat i, 
hela Coke Co., Finley, Pa. 
vo 15«).

1914— Eccles, W.
181.

1917—Speculator

juos prastus
NL si

įklauso perjtpe 
iszvažiavo (’hlcagon’

nakties
27 d., atsakydami, jogei neturi 
laiko nakvoti.

Grįždami namon, vidrirv She 
i idan kelio, apie 3 mylios nuo 
Zion City ir Wankegano, suti
ko dideli t rok a atvažiuojant

taip pasipiktinę, kad buvo pri- 
grumojimu dulkti va hniin- 
czi uoli.

Detektyvai jau kelinta karta 
užpuolė Bielskio narna jieszko- 
dami munszaino. Bejieszkoda- 
mi jie pridarą dideliu nuostoliu; 
nes viską arde kur negalėjo pri 
iti. Ir kada ir dabar jie buvo 

tepradeda ardyti vandens per- 
vadas, tarp ju ir Bielskio invy- 
ko susikirtimas, laike kurio 
Blackwell griebėsi už revolve
rio ir Bielski 
ve.
apkaltini

<k>gfnw**^sio groto Tolstojaus, buk jisai 
yra. raganius ir turi susineszi- 
ma su piktom dvasioms ir nu
tarė jiji nužudyt. Kada Seme
novas nesze rasztus del vieti
nio mokytojaus idant jam per

ka imiet is Gvcgoras 
Malutin, jojo suims Nikalojns 
ir duktė Vera užstojo jam ke
lia, szaudami in ji isz trijų 

užmuszdami ant

Topeka, Kans. — Perskai- 
biblijo ir neradus 

ne žodeliu' idant butu 
griekas atimti sau gyvas!i, < Ina 

,77 metu senumo ate- 
gyvastį palikdama so- 

gromatelia del liku- 
“ Persil i kri

ošimu del mano 
i ir

i joje 
i X

sios vyras mirė ir jiji pasiliko i paį(llev
• 1 1 • • w x 1 a • • • i •viena terp laukiniu. Dabitr jiji 

yra joju karaliene, kurios 
Ant tosios su

visai nesi-

me sau 
kanezia 
sios 
na u, jog

joju karaliene, 
klauso visame. 
Ior baltųjų žmonių, 
randa , 
uždraudže baltiems apsigyvent j numes jau nekeneze. Todėl ne-

szeimvnos:

,nes baltoji karaliene I vaj|įu dideliu snnkenvbia i
V 1 1 . •

asz

ant tosios salos, i
greitai pngadytu josios pado- j g-P1ian pus jeigu ejsiu ant i 
nl,s" i žino atsilsiu.”

Užkinkė paezia su mulu prie 
žagres.
Pa.

nes baltiejei i rn num vietos ant szio svieto ir
• • T| l

am-

O j tie jei burdingieriai!
Chicago. — Ligonbuteje ana! 

diena mirė Magdalena Boles- 
kevieziene, 33 metu, gyvenanti Strunk i 
nn \’n 4313 R TTninnit n am n va J . i__  i.. ...

Reading, 
isz
r» ’ Emi lijo

Rosedale innesze
po No. 4313 S. Henpitage ave- skunda ant persiskyrimo nuo
Motore likos nudurta per savo ( snvo vvro su kuriuom apsivo- 
vyra Joną, kuris likos aresz-' b> metCt paduodama
tavotns. Badai * užv\dėjimus ppje/uste buk josios vyras pn- 
bll\O pi iežaste Žlldinstos. I as ubdetbn’O su in in knin su novai
Boleskevicziu radosi keli bur- 

burdo. \'yras 
Magdulia 

v v ra i s isz ko

dingieriai 
nužiūri nėjo 
buk milojosi su 
kildavo tankus barnoi ir sumi- 
Mzimai. Ant galo Jonukas in- 
piiolo in toki paszvluma, jog 
pagriebęs peili dure kelis kar
tus moterei in krutinia.
Moterei nė vale ižduoti vyro 

slaptybes.
Spokane, Wash. —-

ant 
savo

sielgdavo su jaja kaip su novai 
ninko, o priek tam kerszino nu- 
žudinimu. Daugeli kartu už- 

| kinko jaja-drauge su mulu prie 
žagres kuria turėjo traukt nes 
vyras laike rankoje revolveri 
ir ketino szauti jeigu netrauk
tu drauge su mulu. Sudže da

lino tokio

Mote res 
ne tjiri tiesos ižduoti valdžei 
kur josios vyras turi paslepiąs 
prohibicijos uždrausta vaisiu 
arba teip sakant kur laiko 
munszaino, tik tada, jeigu vy
ras duoda jai ant to pavelini- 
ma,4x‘t tokiu vyru sziadien 
ant svieto nesiranda. Teip nu
sprendė sudže Oswald, priosz 
kuri stojo Albertas Cham- 
paigno, kurio paeziule iždavo 
sznipams kur laiko munszaino. 
Sudže liepe sznipams sugrą
žyti užgriebta, munszaino.

50 milijonu buizelių bulviu 
supuvo.

Washington, D. C. — Apie 
50 milijonu buszeliu bulviu 
jiraojta meta supuvo ant lau
ko, nes-prekes teip atpigo, jog 
farmoriams noužsimokejo visai 
kasti. Bulviu surinkta praejta 
theta 35 valstijosia 125,290,m

ne-

kasyk losią.
pasiūt iszkai

1 Iclena, 
tnum tiksluSU » sausio*.

Ja-

kasv klosią,

M žuvo

Mononga-
, žu-

Va., žuvo

('oppei 
Mine, Butte, Mont., žuvo 163.

1922—Argonaut Mine, Jack- 
son, Calif., žuvo 47.

1922—Dolonite No
Birmingham, zkla., žuvo 91.

kasyklo- 
žuvo 32.

• > arti

1922— Cumberland 
šia, V'ancouvor, B. C.,

1923— No. 1 Dodge Co. ka
syk losią. arti Dawson, N. M. žu
vo 171 anglekasiu.

apsivedė, 
kunigysta jau nekarta.

Sūnelis nužudė motina su 
kirviu.

Philadelphia. — Vernon R. 
Ward, 23 i.lv, 
Wharton ulyczios, 
tekias proto, pagriebė kirvi, su 
kuriuom užklupo ant savo se
nos motinos, nukirto jai galva 
nuo stuobrio. Kada tėvas su
gryžo namo isz darbo, rado sū
neli sėdinti ant gonkeliu? ro
dos kad nieko neatsitiko, tiktai- 
tiek atsake ant užklausvmo 
del ko 
ka toki nužudyti, o nesura- 
dias*nieko nužudžiau motina.

pamiszeli ka- 
rodos, tai ne

metu, gyvenantis ant 
staigai ne-

atsake
tai padare:

nužudyt i,

Palieije uždare 
lojime, bet kaip 
stos priosz suda. ,

/

4 i turėjau

raszytu,
e f

ve jai perskyrimą
barbaro.
Bolszevikai pakurstė kriau- 

r ežius ant straiko.
New York.

Versziukas turi tris galvas ir 
6 kojas.

Sturgeon Bay, Wis. — Ver
sziukas turintis tris galvas ir 
szeszes kojas atsirado ant tar
mes Bert Babtisto, gyvenan- 
czio arti Nesewaupe. Nepa- 
I) ra sta s ve rsz ink a s
tiktai kėlės, valandas. Kaili 
vorsziuko pirko muzejus už ku
ri užmokėjo du tukstanezius 
doleriu ir rodys už pinigus del 
žiopliu.

gvveno

G

pakursti n imo

ne

f

JS

%

— Czionais su
stojo dirbti moteriszku^ kriau- 
cziu arti 30,000 isz prięžasties 

bolszevikiszku 
agitatorių. Straikieriai spiresi
sanvaitinio mokesezio o 
ant sztukiu. Badai straikieriai 
ketina sngryžti prie darbo ant 
tu paežiu iszlygu.
Prisipažino prie nužudinimo 

asztuoniu žmonių.
AVąco, Tex. — Pusnigeris 

Roy Mitchell, kurie nesenei-li
kos aresztavotas už žudinsta, 
prisipažino szerifui, buk jisai
nužude asztuonis žmonis terp 
tujn radosi dvi merginos ir 
tris motores. Tasai ra kalis pa
pildęs viena žudinsta, pasakė 
szerifui buk tai kitas nigoris 
papilde žudysta, už ka likos ne
kaltai sudegintas per inirszn- 
sia mynia žmonių, o isztikruju 
jisai pats papildo ’ ta ja žudins-

Duona už dyka,
Chicago.

kompanijų kurios turi sztorus 
dąlis miesto kilo 

‘‘duonine kova.” Kas perka 
tavoro už ponkesdeszimts 
centu aplaiko kepeleli duonos 
už dyka. Kita kompanija par
davinėjo duona po du centus 
už bandukių bet kaip rodos tu
rės davinėti duona už dyka 
kaip ir josios prieszas, nes žmo- m***' < <• • • • > • m

po visas 
duonine kova.

už

Tarp dvieju

, >

‘

imi niiudojosi 1 isz tosios duo
nines kovos apt ko troli na 
kompanijos tukstanezius dole
riu, bet tas žmonim nieko no-

t

I

&

!<

$

į If Mpt

Si įg 
fI

■<#

£
:V'

B
I
§’•<. :Ą ■<'.

X1**

szaudami in 
brauningu 
vietos.

Kada kaltininkai likos aresz- 
tavoti ir pastatyti priosz sti- 

.džia tai teisinosi sekaneziai: 
“Teip, szviesus sudže, * mes ji 
nnžudem, ar tai griekas nužu
dyti raganių? Juk jisai ant 
mus užleido ligas, sausa, gyvu
lei stipo ir užleido ant musu 
aplinkines bada, jisai buvo kal- 
A už visas musu nelaimes.

Ir tai dedasi sziandieninei 
Rosijoi, kur da nepaliove tike- 

velnius ir dvn-

»

ti in raganius, 
sės!

Baisi nelaime kasyklosia.
Vancouver, Britiszka. Ko- 

lumbia. — Kasyklosią Cum
berland ant 'Vancouver salos, 
praejta Petnyczia kilo baisi 
eksplozije kurioje pražuvo 32 
anglekitsei. Ęksplozije kilo ka
da darbininkai pradėjo darbu 
ant naktinio szipto.* Tolimesniu 
žinių trumpa, nes kasyklos yra 
labai'atitolintos nuo miesto.

Vokietijoi surado auksa.
Berlinas. — Pirma karta in 

tris szimtus metu, Vokietijoj 
pradėjo kasti auksa, kuri at
rado arti Elder upes netoli Kor- 
baczo, Vestfalijoj. Auksas pri- 
siduos Xrokiocziams ant užmo
kėjimo kariszku skolų.

Pardavinėja biblijes.
Sarmolius C. BenSon, Ph. D. 

buvusia sekretorius Ameriko- 
Biblijos .Drauguvos 

pardavinėja, biblijos vaiksz-
cziodamas po visa New Yorko 
valstii Bensonas 
vaikszcziodamas 
persitikrino, buk 

tikėjimą.
Szvohta su kurio nacinlba Irz-

niszkos

drūta

jogsako, 
po namus 
žmonis turi
in Raszta

apt vietos nuszo-
Du kiti detektivai irgi tapo 

žmogžudystėje, bet 
tapo už kaucija paliuosuoti, bet 
Blackwell yra laikomas kalėji
me.

dideli treko ;
nuo Wankegano. Lonkdamlosi 
troko pertoli pasui o in szali ir 

rievių it apsivože abu 
ac/it, 
važiuojantis

nuvirto 
du. Tai 
a ii d ra i. 
žmogų.- n 
vo.

Niršdamas
Balezaicziui skaudžiai užgavo

<r

i«i sniegoinvvko
Traku
pastebėjo ir nu važi a-

automobilius K.

Chicago. — Pereita septinta- galva, del ko, matytis, ir apsvai
dieni vash 4 d„ Ro<edande, prie 
Visu Szventu bažnyczios i.....

go. Nebegalėdamas
Kazio draugo J.

gelbėtis
isztl- pritroško.

ko mažos posztynes. Ten pnra- prispaudė abi kojas žemiau ke- 
______ __  l viens antro

T ir tuo tikslu Igęlbpti, szaukesi pagalbos pro 
susirinkimą pa- szali važiuojant’/, i u žmonių, bet

dengiasi paszalinti klejliii. Negalėdami! viens antropijonys s 
|)ėna kun. Lapeli 
norėjo laikyti : 
rapijinej svetainėj, 
komitetas buvo 
vyskupą ir norėjo praneszt i ka

girdėjo. Bet kun. Lapelis 
svetaines susirinkimui laikyti 
nedave. Tada parapijonys ma
nydami, kad tai yra ju svetaine 
ir jiems priklausanti norėjo 
būtinai in ja ineiti. Czia jiems 
kelo pastojo būrys kun Lapelio 
szalininkiu. Tuo laiku kun. Lu
peliu paszauke policija ir liepe 
aresztuoti parapijos komitetą 
’bet policija atsisako tai padary 
ti. Tada parapijonys dar labiau 
užpyko ant Lapelio ir nuėjo in 
Strumilo svetaine ir ten atlaike 
savo susirinkimą.

Nors parapijos komitetas ir 
buvo nuvykęs pas vyskupą, bet 
nieko nepelno. Vyskupas atsi
sako Lapeli paszalinti, nes, gir
di, jis, ofno parapija valdo baž- 
nyczia ir ka jis skiria kunigu, 

be jokio pusi-

Parapijos 
nuvykęs pas

ten

t f

Szimtas arielkinycziu dirba 
vodka.

" *

Petrogradas. — Siigriuves ir 
apleistas miestas Petrogradas 
pradėjo atsigaivyt, nes jame 
prasidėjo daugiau kaip szim
tas arielkinycziu kurios varo 
vodka su 40 procentu alkoho-

ta parapijonys 
prieszinimo turi priimti. Bet 
parapijonys ketiną nenusilei
sti.

Kaz. Bal-

liaus. Mat Rpsijai nubodo pro- 
liibicija kuri noatnesza jokios 
naudos ir nni.nli‘n vnln vftwd

— gausio 2J d.
ožaitis su savo draugu Jonu 
Sziinkum, savininku automobi
lio, sutarė važiuoti isz Chica- 
go.< in Racine, Wis., pas savo 
broli .Juozą Balczaiti, su kokiu 

tdf Aldxi « ' Irti 1 ii

niekas ju nepastebejo ir nenu
girdo isz priežasties sniego au
dus. ' ,

Nelaimingieji iszbuvo apsL 
vožė nuo I vai. iki 5:30 vai. J. 
Szimkus, turėdamas kiek lino-' 
sąs rankas, iszsicrnes peili ban
dė pasiliuoti su pi austydamas 
sėdynės ir duris, bet bę pasek
mių. Apie 5:30 vai., praszvitus, 
važiuojants su t roku dąrbinin- 
ai Waukegannn darban pama
te apsivogusi kava griovy; su« 
stoję priėjo apžiūrėti ir rado 
nelaiminguosius po karu pri- 
troszkusius. Iszeme juodu isx 
po karo, nuveže greieziausiai 
Victory Memorial ligoninėn, 
Waukegane. Vž penkių minu- 
cziu Kazys Balczaitis pasimirė 
nesulaukęs daktaro pagalbos. 
Joną Sziinku pasisekė atgaivin 
ti. J is papasakojo nuotiki. Tuoj 
duota žinia Kazio velionio bro
liams isz Kenosha. Jie pribuvo 
in Waukegana, pasamdė vieti
ni graboriu, kuris parvęže ve
lioni in brolio Jurgio Balczai- 
czio namus, 12 South Nowell 
St., Kenosha, Wis. . .

nuvožė

namus,

t

K

4-o » n O Ai »i 411\

Haxleton, Pa. — Vgnis su-\ 
naikino narna Jono Dambraus- 
K _ JI *1k* J-l Hk^iAk J-b 1JU>1

h *
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Pagal naujos imigracijos 
' tiesas tai Japonai, Kinetikai ir 
Hindusai negales pribūti in 
Suvienytas Valstijos, 
buvimas geltonai veislei m 
orionais vra uždraustas, badai 
ir baltai veislei isz kitu sklypu 
bus didesne sunkenybe insi- 
gaut in czionais ir tai tik antra 
kvota atejvin. Lyg sziol pavė
linta troezia kvota. Jeigu bilus 
perejtu per kongresą, 
meto inleistu in 
tiktai 185,437 atejvin isz ketu- 
resdeszimts ketnrin sklypu.

nes pri
veistoj

tai ant 
Su v. Valst.

i

I

*1

metasKas metas Suvienvtosia 
Vajstijosia mirszta devynosdo- 
szimts tukstancziii žmonių ant 

arba viena y pat a 
V(»žio kas szoszes 

l'eip raszo daktaras 
Long, pirmsedis

(’arolinoje.

Isz Lietuvos I inai

SAULE į

tai t<‘gul 
bet tik sitvo si nago-

* • , 
į’,:
i I
-

Pennsylvanijoi

į

I

lilĮi.

—h

randasi 27 
anglių kasyklos kūrinsią dega 
anglis. Ugnis padaro bledes 
ant milijonu doleriu ir mili
jonai tonu augliu ejnn ant 
niek. Anglis dega nuo kelioli
kos metu, o norints kompanijos 
rdengesi užgesyt. bet nesuran
da ant to budo.

statytojai

kl
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vėžio ligos 
mirszta nuo 
minutes. rp

daktariszkos 
draugoves Karolinoje. Prie
žastis tosios ligos da neiszty- 

<> ir gyduo
nos re-

V

rineta kaip reikia 
lin ant josios gydymo 
dium daug prigialbsti.

anglekasiniuA’iena s isz 
miesteliu kuris kitados turėjo 
suvii’szuin 15,1)01) gyventoju 
sziadion dingo 
szimts metu ndgal tasai mies
telis vadinosi Bold Mountain, 
bet praejta Petnyczia įniro ja
me paskutinis gyventojas 
Williamas Diekerson, kuris 
buvo hiirmistrn 
namai supuvo, 
krautos szaszlivais 
visasmiestas

15,1 >00 
visai. Dvide-

paskui inis
Diekerson, 

miestu. \ isi 
iilvczios pri- 

ir žodžiu

11 Žuvininku nuskendo
J uodk rant is. 

gruodžio 14 d. 
<lra ir tiling 
prikrautas 
užlietas.

Ket virtadieni, 
siautė 

motorinis
kalkių tapo audrom 

Laivas
paskendo. Laivo ingiila. 12 vy
ru sulipo in du golbejinto luote
liu. Perėjus 
ims luotelis
vinis atvyko pas JuodrHnti. I ž 

kilometru nuo

didi au-
Inivas,

prakiuro ir

22 valandoms vie
šu szesziais jurei-

’ )* >

kokiu szeszeto

nori smukles, 
sau steigia, I 
gojo. Ta labai sunki žydanis už
duotis buvo itpknszvta rozoliu- t ■ i »"■' 1'
eijon, kuri bus iiiteikta Garlia
vos v a I s. savi va I < I y ha i, 

Susirinkimas n u tari?
balsu neleisti nei vienos smu- 
kh’s
me.

JIKri JtrTU'fT - ******4 HHHMtei' <"I I|I<WII»|‘ liniiIMiMIMMMii    

Ka ruNfto n p Ii* tenygn MT(ik«tnnt!H 
Naktų Ir Vieim"

vienu
no i

atidaryti Marviankos kai-

Gerblaml Tamstos:— Szluoml duodu 
žinot! Tamstoms kiid asz estu nplaf-

Juodranczio jis liko apverstas. puikia knyga po vardu "Tukstan-
J upeiviai mėgino dar 
in 
gos 
nuskendo, 
amžiaus 
skutnes jėgas pastaezius pri
plaukti prie kranto ir nuvykti 
pas kuopų sarga, ar jis isz nuo
vargio apalpo ir tik po kiek lai

i nsi k i bt i į 
apverstąjį luoteli* bet bnn- 
juos nuplosze szalyn, ir jis 

Tik vienam 17 metu 
vaikinui pasiseko pa

jėgas
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apleistas visai., ko tapo atgaivintas. Duota tuo-
Tai tikrai amerikoniszkai, nbs inn xjnja |<|nipedon 

garlaivis i s z s i < k u I > i - 
mdiorasta.

ir netru-

Oregano namu 
^piresi ant dienos po dcszimts 
doleriu, prasti darbininkai po 
asztuonis dolerius, dailydes po 
devynis. — Jeigu t ei p tolinus 
ejs, tai goriau būti mekaniku 
ne rėdyti laikraszti.

Panaszei spiresi mokau i kai 
ir kitosia valstijosią, kitaip 
kerszina st ra i k u.

Dulsburge Vokietijoje jau
na vokiszka mergaite likos isz 
netycziu nuszauta per franen- 
ziszka kapraliu. Vokiecziai isz 
tosios priežasties padare daug 
riksmo, nžmetinedami Francu- 
zams, buk žadina nekaltus gy
ventojus, szaudami in vaikus ir 
mot eres. Bet Prancūzai ajszki- 
na, buk szuvis puolė isz nely

džiu ir už taji nelaiminga atsi
tikima paaakavo tėvams mer
gaites szimta takstaneziu mar
kiu, bot levai atlyginimo ne
priėmė, nes szimta takstaneziu 
markiu turi verte tiktai $2.10. 
Vokieęziam> ^juržai» apejna 
mirtis mažos mergaites, tiktai 
ejna apie tai. idant galėtu 
skelbti svietui, buk Prancūzai 
žadina nekaltus 
Bet vokiecziai 
minti, užmirszdami kiek tai 
jieje iszszaude ir subjaurino 
nekaltu mergaieziu ir moterių 
kada užėjo aut Pranei jos ir 
Belgijos laike karos, o tuks- 
lanczius civiliszku 
nekaltai suszaude.

tai.

iszszaude

gyventojus, 
turi trumpa

gyventoju

seno-Mongol i joi ty ri net oja i 
viszku užlieku atkasė suakme- 
nijusi pakauszi asztuoniu ir 
puse coliu ilgio kuris prigulė
jo prie
priesz penkių milijonu metu 
ndgal.

žvorio paejnanczio

Vokiet is Jonas Yauz isz Now 
Yorko, mėsininkas, norėjo pra- 
lobt ant vokiszku markiu. Pir
kinėjo jisai taisės markes kur 
tik galėjo, būdamas viltije, jog 
kada pasiliks milijonierium. 
\ iltis jojo iszsipilde, nes ana 
diena pardavinėjo 50,000 mar
kiu už viena doleri. Vargszas 
pirko kiek galėjo, na ir ant ga
lo pasiliko milijonierium, he.t 
nepasinaudojo isz savo milijo
ninio tūrio, ha mirė ana diena, 

markes už- 
rado tujn

markiu pilnus kupams, krep- 
szinosia ir skrvnesia. Visi tie- 
jei milijonai Vokszkosia mar
kinsią buvo verti tiktai 200 do
leriu

palikdamas visas 
pakali je. Gimines

Per szimta keturesdeszimts 
metu laivas “Grosvenor” ra
dosi ant dugno mariu pakrasz- 
tije Calonos. Daug žmonių 
nuėjo ant dugno drauge su 
tnom laivu. Bet tas ne yra už- 
imaneziu. Svarbiausiu yra tas, 
jog drauge su tnom laivu nu
ėjo ant dugno mariu dcszimts 
milijonu doleriu aukse ir 
brangenybėms. Dabar atsimi
nė mu žmonis apie ta j i lai va. 
Likos suorganizuota kompani- 
je kurios tikslu bus iszgauti ta- 
• • « « . 1 1 t

Grosvenor

doleriu aukse

ji paskendusi iakarba kuris gu
li per tiek metu mnriosia.

•. *4-

kada kur
pristato 

kada

pradeda kokia pi'a-jkie 
no.namu ir biz- 

paskui nesiseka,
!

mourn.
nius. o
tai viskas ejna ant niek.

vienas g...
bet nieko

Antro laivo n<‘berasta ne.
jau

S. JUOCNUKIS.

Puikus Pavyzdys.
Marvianka, (iarliav. V. 

ežia buvo 3

kostumerlaus.

LletHvhzkao Krlanczlua.
Pasiuva visokius Siutus Ir Overko- 
tus pagal naujausia mada ir Jsz 
geriausio materijolio pagal noro 

Senus pataisau Ir
iszprosinu Ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojamas ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAH.

darban

Sveikata

J
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DOLARIU PERLAIDOS IN 
LIETUVA.'.
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Lietuviu užsilikę prietarai ir 
patailes

—J (u Pelenėje lyja, tai liūs 
skaudus su’blogais orais metas, 

giedra, tai ,bus malonus ir der
lius metas,

<* - Koks 
iažnai seks pavasaryje.

d.—Koks

a.

Jei Pelenu Dienoje yra Vokiecziu markei (TJoluvos 
Auksinui irOst—Rubliui) pra
dėjus 
baigoje pereitųjų motu,

tk

'■''It
'll!

kJ 
I

I

staiga kristi žemyn, pa- 
Lietu- 

,voje Žmones jau nebenorojo im
ti tu ma rk i u ir rei ka la vo dola- 
i iu. Dolario visur reikalauja: 
Pranei joj, Vokietijoj, Lietuvoj 
ir lt. *

Bet daliai’ Lietuvoje sąlygos 
persimaino: Lietuva turi savo 
pinigus Litus, paremtus auksu 
taip pat, kaip ir Amerikos do- 
lariai. Dabar visoje Europoje 
tvireziausie pinigai >Ta Lietu
vos Litai.

I langelis

i

Užgavėnės,
Užgavėnių diena 

niailsia ptisitai'ko vasario mene 
*yje.

Katalikams yra gerai žinoma 
ku roiszkia Užgavėnės. 'I’ui yra 
diena priesz szvimta gavene, 
kurioje jie užsigavi arba prisi- 
kotina gavėti ir pasnykauli per 
7 savaites ir užsilaikyti dorai ir 
t variui i priesz visa bloga. 'I’as 
daroma atmineziai musu Iszga- 
nytojaus, Jėzaus
kiuimosi per 40 dienu ir naktų 
tyruose del žmonių iszganymo. niiikavimo laikas 

žmones

veik daž-
(

o.v^s Polenoje, toks

oras ketverge po 
Pelenes, toks tankiausia bus va 
sava. . . i

e. - Koks oras penktadienyje 
(petnyrzioje) po Pelenu dienos 
toks bus ir rudenyje

f....Koks
dienyje (suimtoje)
tos Ims at i mnjczip žiema.

Kas yra Gavene?

oras buna szeszta- 
po Pelenes,kuria man prt- 

fduntet, norint rhz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie* 

už tat 
asz prislunczlu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manes pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
ini gali skaityti Hetuvlszkai kad Rož
inis tureli Jla namuose ta puikia kny
ga su gružais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namnoso ta puikia knyga 
neturi • reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko aut visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo miletna szeimina, 
Dekavoju tamstoms už suredima t.os\ 
puikios knygos kuri gali

t 1h Naktų ir VienaO *

nok aplalklau kaipo dovana, Kristaus, al- Ml

Per užgavėnes žmones buk I k 
tai noii daugiau pasilinksminti taigi 
gardžiau pavalgyti, pasiszokli silinksminimu.

žmonių. sinsdami(lavone yra tai 40 dienu pas-
priesz Vol v Lietuvon pinigus, vis dar rei- 

i<as. Yra tai laikas susilaikvmo' kahiuja. kad ten Imlu iszmoke-
rs nuo visu trnkszmingu į 

szokiu.
)n 

dainų j

j ta Imtinai Amerikos dolariais, 
Hyg ir nepasitikėdami pinigais

ir padainuot i, kad užtektu sko- muzikos, teatru ir tt. Tai laikas' novo Respublikos, už kurios lip
niu per isztisa Gavene.
Lietuviu užsilikę paproeziu 

prietarai ir patarles-
D Per užgavėnes reikia pasi- 

vožvfi, lai linai užderės.
2) J<’i užgaVenes | 

delczioje, tai Ims geras ir der i 
Imis melas.

3) Kokis oras per užgavėnes, 
ginusiai bus

apmastymo, apie ka | priklausomybe kovojo visa taii- 
pasnulio Isz- ta. taip Lietuvoje, taip ir Ame- ’ ...... ...

\ patingo
Vieszpats Jėzus, pasaulio lsz-|ta. taip Lietuvoje, taip ir Ame- 

nukentejo del žmo- Į rikoje. Tuo tarpu gi jie nežino, 
s sunku vra dola-

* Lietuvoje iszmoketi. Ir
J taip vra tu priežaseziu:

I .
savo gyvasties, i yra paremti auksu ir aukszta

ir 11. Todėl 
renka atei-

ganytojas.
niu iszganymo — kaip dideliai kaip kartai-
Jisai pasiszvente, kaip daug Erns 
sau iszsižadejo. kaip bailiai nu , 
kentėjo, kaip nieko del visu no-Į 
si gailėjo, 
nes ir ja

pasitaiko Lietuvos pinigai LitaiI‘ra
sai u-

s

;eitais metais 
klės. Dabar-gi Garliavos vai 

savi valdybe niitarefja 
visai uždaryti. Žydai prasze sa- 

kad nors viena

eziaus

v i va Id y bes, nors
smukle palikti. I‘o to. žydai >a-j kiekviena žmogų katras skaito ar 

<a v i valdybe* pa-|^^auao tu puikiu istorijų, teipgi deka-ko, buk jiem 
tarus rinkti paraszus, jeigu di
desne puse rei kalnus, 1 a i 
ma bus palikti
l'odel žydai ir pradėjo landžio-lį 

t i po Imtus prasz\darni, kad ra- 
szvt usi. 
keletas 
mu).

gaIi- tamstoms 
viena smukh‘., gyvenimo.

Huraminti

k a

i'

toki
<

nei :
mielai ir noriai atida-luž sieniu valiuta, k. 1. dolariais, 

ve niimirdania< ant medžio krv j svarais
I /iet u vos

sterlingu
I lankas 

minczins in Lietuva dolnrius ir 
jum

s dali
I ienose.

4) Jei per užgavėnes ant lan- 
nera sniego, ta meta retai 

rugiai ir kveeziai.

gavėnios aut kalno Kalvarijos, bai-zaus 
siausiose 
siami 
latru, idant visus iszganyti. vi 
sus atpirkti isz szetono vergi 

alv(*rti dangau

kaiiezioso ir didžiaii-
kaipo garantija už 

Litus.
dolariu

’ isziiif’kininu* tarp dvieju 'laiko 
-Lietuvos Litus. Juo dauginu 
(susirinks dolariu Lietuvos
I Banke, tuo tvirtesni bus Litai.

kurie tapo uždaryti per tuo geresne bus ekonomine Lie

k u
užaug

5) Jei už
voju už. pulku kalendorių ka man 
prlfliuntet kaipo dovana. Duok Dievo 

. v.i...i H^eikata Ir lalino ttzlamo 
------v{ho glaro voHJentls pnsi- 

Saules” Hkaitytojaa, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrHz-mlneios knygos lai prlslusklte $2 
In

! lieku

Taip tai ir pnsirasze 
(sako buk >u apgavi-!

Paskiau nuvažiavo iii: 
LMarvos dvara, kur taipat kele-j 
h ji paraszu iszprasze.

Ta pat i vakaru, t y. sausio 10 
j d., sz. m. bu v 
įtinąs 
j toju susirinkimas, kad nepalik 

smukios kaimelv-

nuvažiavo

padarytas \ iširo- 
g y ven

O

Marviankos kaimo

111 nei \ ienos 
į j'1-
I
I
I

inneszlas
patarimas; jeigu zvdai bu-

Bozoliucijon buvo 
t o k ?

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata

iiveniu diena saule' ■ 
gražiai teka bus ankstybas pa
vasaris.

Pelenu diena (Pelene).
I ‘clone vraSaules” IszlolKtuvcH o gamdte tuo- i

i lauš dot paczta. ...
<lavenios arba inžangine diena

lai pirmoji diena

____ & ~i y

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu J 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgis 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno i 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-J 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu< 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. PuikeiJ 
ir drucziai apdaryta audekliniais 
Prišiuskite mumis $2.00,
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

vvrszais.
*

o knyga bus tuo,jaus

I

I 
I

e-4UJU ...

in szventn Gavėno.
K iekvienas < 

uis katalikas,

ir visiem?
I vartus,
: musu pirmųjų levu 
ir J ievos. |
I )ieva per pirmaprm
me.
Delko-gi Kristaus Insteigtoji

J ie\ <>s
Adomo 11 u vos

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapeziu Atei
ties. Su pagelba knz.irom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku Ir Cigonlszku burtiniku. 
Iszgiildlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALiszkV K ABALA
Katra Iszdcda žmogaus ateiti. Su 
Salamo n o Nose.

ŪiŪUAŪŠiA BŪRYKLA
Sudėjo Clgouka Isz Egipto Rubiną 
Su i va. Del vyru Ir motoru.

25c.

I

>*
S

¥

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlaiufikite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per pacztai 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

z." J*?®

KUR RADO SENOVISZKUS SKARBUS KURIE PERGULĖJO ŽEMEJE 3000 METU.
Knralius Egipto ir virszininkui. atlankė griuvėsius kur surado noiiszpasiikytus sk;ir- 

biis senoviszko karaliaus, kur Amerikos archeologai atkasė faraono Tutankameno kapa, ra
do daug brangiu (Iraptiini ii* kitokiu daiktu, nors paties faraono da nerado. Tocziaus kapo 
ir kitu senovės liekami atradimas padaro tarp egiptenu daug sujudimo. Jie jau reikidatija, 
kad faraono kulias, jei jis liūs atrastas, butu paliktas vietoje, nes jis bus didele indomybe 
ir už jo pamatymu žmones mokos didelius pinigus. Szitas faktas turi 
sziu dienu valdonams ir didžiuliams, nes jis parodo, kad ateityje ir su 
kaip su tuo faraonu. Keli tukstaneziai metu atgal,, 
nas. Jis skaitėsi artimas dievu gimine, 
hinamRs taip kaip pats dievas jautis (Apis) arba kiti dievpi. O Aziatlieii jau niekas faraono 
negariiitia. ^ziandien jam vieta jau tik muzejuje, greta prikimisztos liezdživnos ir kitokiu 
keistu sntverium, už kuriu pamatymu vaikai ir suaugo žiopsotojai moka po centą. Rodosi, 

1 * "*< * 4 1 • i t • H / i i’ •

faraonas buvo galingas
buvo mylimas szvenios kates draugas, ir buvo gar-

negarbitia. jSziandien jam vieta jau tik mitzojuje, greta prikithsztos liezdžipncs

padėtis. Dolariu in eirku- 
l jei uoje neleidžiama.

line nuodo- Į Taigi gavus isz Amerikos doln- 
juos visvien reikia mainv-

Lie-

prasikaliiina priesz liacija III • *

lotas krikszczio- Bažnyezia Gavene Užlaiko? 
tu <r . ■

ryžta praleisti gavom’dorai
l imui, pusi - 

ir: 
t vėriniai apmąstant Iszgauyto 
jaus kanuzia. (

'Toje dienoje kataliku bažny- 
eziose szvumtinama pelmius, ku 
riais kunigas pabarsiu savo ir 
1 ikincziiiju žmonių 

“ Atmink 
esi ir in dulki*

r 1 v

I) Delio, kad pasekti Kris-
taus pavyzdi, kuris iszpasnin-

galvas sa
kydamas: “Atmink žmogau, 
jog dulke esi ir in dulke pavir
si." (1 Mož. 3. 19). Daroma tai, 
kad per Gavėnios laika žmogus 

savo 
apie 
savo

o-

pasirūpintu daugiau apie 
sielos (diiszios) reikalus, 
jos iszgnnyma, negu apie 
kurni, kuris paėjus isz dulkes, 
luri’s vėl tuoj in dulke pa virsti 

Sulig Moižes instalyino kuo
met tikintys in Dieva žydai da
rydavo inetavones, 
barstydavo pelenais savo g?., 
vtis. Tas buvo iszreiszkimu me- 
tavones ir 
nio priesz

tuomed jie
ml-

didelio uusižemini- 
Dieva. Kristaus in- 

sleigtoji Bažnyezia,
kataliku Bažnyezia, ta 

laiku metavonos ženklą
patvirtino, ji užlaiko didėjo pa
garboje, ir atkartoja kiek vie
noje Pelenu Dienoje.

lavino 
senu

kuri vra

*4

i .I rius.
1 i in Ialus, norint ka nor* 
tavojo pirkti.

2. - - Kad sustabdžius Lie
tuvoje vartojimą visokiu pini- 

markiu, rubliu, 
valdžia,

gn (dokuiu. 
kronu ir lt.). I jetuvos

■ in ved us i Litus, insake ban
kams, pasztams ir visoms val
džios i nstaigoms mokėti ir imti 
mokesnius tiktai Litais, 'rodei 
ir perlaidos isz Amerikos, atei- 
nauezios dolariais, turi būti isz 
mokėtos tiktai Litais. Norin
tiems gauti dolariu, bankas, po 
iszmokejimo perlaidos Litais, 
perka biržoje dolarhis ir iszduo 
da juos priėmėjui. I ž toki pa
tarnavimu Lietuvos bankai

sau
- Dolariais galima gau- 

Szventi’s Velykų;'ti pinigus tiktai bankuose. To
per ta trumpa pas-(del priėmėjas

lkovo 4I> dienu;
dalyvauti Kristaus 

kentojiinuose ir Jo nuopelnuo- 
i se;

3) Kad,

2) Kad I JtUS,

sziek- 
i k u na, gale- 

su valdyt i ir pa-

liuosnoriai, 
t iek pavarginu javo 
t ūme ji geriau : 
daryti palankesniu dvasiai, id
ant nedarytu jai kliiicziu rupiu 
t is savo iszsitobiilinimu ir isz- 
ganymu:

4) Kad, apmarinę 
blogus geidulius, galėtumo ves
ti dora. Dievui patinkama gy
venimą ir atsakaneziai ;>risi- 
lengti |>rie

5) Kad.
ninka, gavėnios 
prasikaltimus 
vo didžiausi (i 
giszkaji Tęva.

savo kūno

pat inkama 
ir atsakaneziai

skaito
•> «>.

Lietuvos 
tam tikra komisą.

/♦

gvvmias toli nuo 
miesto, 
g var

go, lygi dolnrius gauna. Kar
lais ir nuostoliu turi pakelti.

Musu patarimas yra siusti 
perlaidas Lietuvon tiktai Li
tais. Tenai pinigu priėmėjas by 
kuriame Lietuvos Banke gales 
nusipirkti sau dolariu, jei ju 
jam reikia.

: Baltic States Banke galima 
nusipirkti Litu (cash). Reika
laukite..

Nepamirszkite. 
tina [mvarsaris, ir 
Lietuvoje Jusu gimines laukia 
isz Amerikos Velykų pyrago!

Bankas tikriau- 
pntarnaus. Kreipki-

’ r .................   ”

laike už savo Kauno, ar nuo tokio 
priesz Dieva, sa- vru bankas, turi dau

ar

loradeja - dan-

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. BocxkowakbCo. 
Mahanoy City, Pa.

T

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszttis

lakstantis Naktų
Ll

nes jis bus
Imt labai nesmagus 

jais gali but taip, 
Egipto valdo-

nesenai da buvo tie laikai, kuomet Egipto di(‘vams buvo deginamos ant aukuro aukosi, o jau 
kokios penpainoš. ♦Juodus jautis su balta žvaigžde kaktoj, kuris tuomet: buvo 

sziandien jau papjautas moša suvalgyta,vas, 
onas, dina iii jnuzeju kaipo iadomi ecnovoB liekana.

galingas die-
o Isz odos pasiūti batai. Pats gi Egipto tara-

< . . , ' • į • • 4 ' I

kad prisiar- 
Velvkos: h

Buitie States 
šiai Jums 
les.

BALTIC STAI’ES BANK
294 Eighth Ave., 

New York, N. V.
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZ1TA KNYGA
W(■>>»! <mnci|lwHliini|pi I HįiiMIMl

Gerbemasis Tamistai : —
Sulaukiau nuo jusu siunczlnmos 

mano \ardu knyga 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
szirdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
laibai yra žiugeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas sr.vental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėCz.iau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

nęs ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada |

"Tūkstantiu 
kuria

"Tūkstantis

"Tūkstantis Naktų ir Viena”

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
' 4 S. Main St. Du Bois, Pa.
t

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da
pamlrszti ir visokį ruposczlal nors I brangu paminklą
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKAS, 
i 18 d. Gegužio 1921m.

Dv. I’alazduonyB, 
. Czekiszkea vai. 

Kauno apsk. 
LITHUANIA. 

" i I ' * 1

Yba tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo lęad žmonoms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.

Teipgi galima
Preke knygos Amerike $2.00 

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2'50. 
W. D. BOOZKAU8KAS - CO. MAHANOY CITY, PA.

1 , 1 ’«-W < ' I*1 ■■

szus ir be virszu. 
pas mus

isz Lietuvos 
savo sena 

maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 

Brisiunskit
o bus apdaryta in 

skūra ir bus geresne no kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokps istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
11 . Th’isiunskito knygas in ro- 

o durims
bus padalytas puikei ir ge
rai.

>

dakcijo “Saules.
i
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smar- 
ramsu. Kaime už-

Tik 
musu pirkelėje d ji r spingsi lem
pute, apszvii'sdama musu susi- 

’ j lipinusius veidus.
sni brolis, 
niais drabužiais 
apie didžiulius pundus.

aimanavo 
mus apleidi...

V v riausia- 
a psi re 11 ge s i sze i gi - 

sukinėjosi

Vinceli, 
m.*i, tai jau tu 
Kas ten svetimoj szaly paguos, 
kas ligoj pagelbės ?...

— Neverk, 
no Vincas pats rydamas asza
ra. Kai iszbegsiu in Merika 
uorei kės karei vijoj skursti.

pinigu, galėsit 
Juozuką su

mam vte!*

uždirbsiu 
s atsilygint.

ma

r.i mi-

O
t on 
skola
Petruku in mokslus leist, pas
kui ir pats sugrysziu.

— \’inciik, o 
Ingo ai palvcszi! 
mažoji Onute.

— Oo!
vežimą pyrago, 
niais iszinarginta!.., 
juokauti Vincas, 
tuoj aszaros užliejo.

Motute užsidėjo 
mergaite ir emo raudoti:

r 
na nesupranti.

Jis iszvažiuos in svetima sza- 
lele už phicziuju mareliu!

Nekuklios jam gegutėlė
Neramins jo motinėlė...
O vejas už šienu 

blaszke medžiu szakas ir tasz-
st am bins Ivtans 

rodos.

man zuikio py- 
susirupino

Parves? i u tau pilna 
net su saldai- 

megino 
bet jo baisa

ant keliu

l'ik tu, mažių liuke. VIO-

kutini karta sveikinosi su gim- 
Dar mėgino už- 

Sudie Lietuva, 
tokiu pat

kaip ir musu. O staugiantis ve
jas greitai ir ta paskutini bai
sa prarėki' ir, lyg kvatodamas 
isz musu szirdgclos, vėl daužė- 
si medžiu szakose... A ežnnas 
pasuko link Kaziu stoties.

Jau nutilo ratu flildosvs. Pa-' 
skendo miszkn tnifkmeje ir lik- 
tarnos szviesa. O mos vienplau
kiai, užkimo dar ilgai stovėjo
me, tarytum tikėdamiesi tuoj 
broli sugrysziaut. Sziurjms ve- 

gaudytis sziurpu-

ta ja guszta.... 
trauti 
užbaigė

< 4

SAULE I*

j

i

i'

J'
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r
i

bot 
verksmu
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jas pradėjo
Ii us po nmsn si renas.

Eikit, vaikeliai' » gult! 
siuntė mus verkdama mama.

. Ir tu, mnmvte, <?ik sv- » 7 •

1,'>W H

ARBATINIS IMBRIKAS” AKMUO.
Szis rnilžiniszkns akmuo vadinamas

turi 160 pedit aplinkui

kin.
vaiko-— Eikit jus vieni, 

liai. Asz tuoj ateisiu...
Ir pasiliko viena su savo ai

manavimais, kuriuos vejas ežia 
pat kvatodamas draskė. 
d:xr jos lupos audė <
posmus, kol galutinai, jos ran
kose atsiradęs 
karsztos 
ii(‘sze in jos nukamuota siela 
gausiu paguodos spinduliu...

l’ž poros dienu parvažiavo ii

Ilgai 
lejavimr

rozanczius 
maldos sparnais in 
jos

į tote. Sake, kad apsuknimo de- 
pavyko Vincui gelžkelii 

pervažiuoti iii Eitkūnus ir is? 
ten draug su kitais jau laimiu 
gai vykstąs in “aukso szali

lyg prasiblaivė 
dar nerimasta

k a

* I

Mus veidai 
BotI 

ruscziai i vo.
mania vis

tvarkysi m, kad viskas bus po 
szimts!...

Aa! Aa! Tai bus! džim 
gavom ir mes trindami rankas.

T ro b a s pa si s t a t y s i m ant 
to kalnelio ka ties paežiu Nm.

(MlrW* 4»|

1

te dabar ,mama siųsdavo vie
na vaiku pasitikti seniūną par- 
ciiiaut isž valsczitius ir pa
klausti bene neparnesza mums 
laiszko isz “aukso szalios.” 
Bet jau menuo ir anti’as, sztai

ke i u langus
la.szns. rodos. pritardamas 
liūdnai matuszcs raudai...

— Na. jau arkliai pakin
kyti, prabilo inejes tete. Bet gi

— ne Dieve duok!

jau

ir oras lauke
(lai ne nevažiuosim szianakt

— Nevažiuok, 
važiuok! graudingu
> iliope visa pirkia.

HBMlBllKi m f

jau surengta. Tokioj ir per ru- 
bežiu bus lengviau pereit! tik
rino Vincas. Tai jau reik ir at
sisveikint... Sudie 
die motinėle!...

— Sūneli mano, mieliau
sias mano! Nevažiuok!

Ar negerai asz tave moki
nau.

Ar ne meiliais žodeliais kal
binau...

Dėkui jums tėveliai, 
patarimus.

niekados neužmirsziu.

—(ii, kiek jau žmonių pri 
siege tos augliu kasyklos! O ai 
vienas tokios pat motinos su 
neli ten skaistųjį tikėjimą isz 
rove isz savo szirdies!..

Ir kamgi mums reikeji
- pritarė ir tete

isz kurio veido
jis iszleisti?

Vincuk, ne
rijom at-

Ko ežia dar laukt Visa

teveli! su

iria n<».

U Z į 
Asz j u 
Atleis

kit jei kada nepaklausiau! ir 
inioles ant kelio pabueziavo 
tėvams in kojas.

— Tik nesi rupi likit 
<ltu>g. 
pilt - 
■tins isz
die, broleliai! Sudie < hiute...

Pirkia pavirto tikrąją asza- 
ru pakalne. Dabar ir Onute in- 
sika bin usi 
klvke:

— Nevažiuok Vincuk! Ne
važiuok. Jau asz nenoliu pyla- 
go, no saldainiu...

Iszeivis dar

mokslą ir

Tik nesirii|)inkit per- 
Asz parvažiuosiu toks 
kali įėjo n esi i s i va kly d a - 

verksmo Vincas. Su-

in brolio skvernus

labiau pradėjo 
skubėti. Pasilenkė ant lopszio, 

miega nezio An to
jo be-

ramiai sau
ninko ir
szypsanti veidel i.
žiuojaneziojo

iszbucziavo 
r iiTyra iszva- 

su vilgo 
nekaltoji kūdikio veidą, kuris 
tik vienok dabar netalpino 
vyje susirūpinimo žymiu.

Tuotarpu mes sukrovėme ry- 
szulius in vežimą ir verkdami 
iszlydejome broli jsz pirkios.

Toto pririszo prie kripes 
liktarna. Jo akyse, taipat spin
dėjo aszaros. Asz net nustebau, 
nes dar niekad nebuvau motes 
tete verkiant!... Susėdo juodu 
vežiman. Tete peržegnojo pir
ma save, paskui arklius ir, — 
tares ‘‘Pone Die, padek, Moti
nėlė Szvencziansia! ’ * 
arklius.

■— Sūneli, tik noužrnirszk 
Dievo ir gimtos pastoges! siol- 
vartavo manta.

i—

<ly«iu. Tik nesi ru pink i r ne

aszara

sa-

- pavaro

Mamyte asz viską iszpil-

Juk 
sziėk tiek nžsi- 

lirbti. Gala su galu vist ik bu

szitaiĮ) susi
. Juk ne but važia

dar neisznx k’( 
gilus rupesezio pėdsakai, 
galėjo ir ežia
(
tume sumezgė... Skolos irgi pa 
mažu nyko...

Ir tu mums 
k vadink!
ves ne ka, jei tik bUtume labiau 
draudė. .Juk jis toks buvo ge

Ak, asz rodos dabar pas 
skepeta *atiduocziau 

ji sugražint n.
Dar visa but nieko. Tik

rWs..
kiltim1
kad ka.*

kam reikejo iszvažiuojant iii
tas kojas bueziuot .’!

n.
keliPraslinko Keli menesiai. 

Staiga, kai netikėtas perkūno 
trenksmas, kai pasiilingas gro 
buonio žvėries Užpuolimas, — 
pasklydo neraiiiuk gandai apie 
kara su vokiecziais. Paskelbta 

mobilizacija... Suai- 
Lietnvos sodžiai, ro

dos aidu sudejavo ir szla.man- 
tieji miszkiai. Raudojo pati su 
klykianeziais vaikeliais, leis- 
damą szeimininka. Lauže ran- F 4kas sena moeziute, atsisveikin
dama su savo šuneliu, einan- 
cziu pražūti n del kasžin k e no 
tikslu.
ir duonos pelnytojo i 
jeliąį, atsisveikindami
Įima ja szeima ir pa likdami my
limuosius gimtines laukus ka
ro szmeklos globoje...

Nuraudusi saulute brido per 
Lietuvos padange, 

dažnai slapst yda mosi 
szuju debesėliu, lyg nenorėda
ma iszduoti dangaus paslap- 
cziu.

Žmpnes būriais vaikszto ne- 
rimastauja. Sutiko ka parva
žiuojant isz Szakiti ar Kauno 
tuoj apmeta nervingais klau
symais:

—' .Ar jau tikrai vaina su 
prūsais? Ka žmones szneka h* 
1.1.

baisioji
manavo

ūkanota

Verkė isz nerimasezie 
— ario- 
su mv-

už pal-

va. Vįskas bus sztant kai dva
ro!... vol svajojo toto.

— O ar tik ant kalnelio no 
geriau malūnas tiktiu ? dvejojo 
Juozas,

*

Wihmii nUMH

kut pagiryje, o garini kai Gu- dota su lient kokia 
dinsko pastatyt! sako ir 
ma.

* HI

toto.
malūnui vieta.

ir metai praslinko, o žinių kaip | į 
Raszem ir tetėnui kelis 

laiszkns, bet velftii! Jau ir ma
ma nustojo mus siuntinėti pas 
seniūną laiszkb... l^aiszka mu-

’ Nėj malimą galima but su iszsvajota, matuszes apraii- 
i žinele nuo

7

I

no HL

inn- mylimojo Vincelio.
į — Et, bus apsivedęs kokia 

'Peisybe sakot! pritarė kūtvėla ir ncraszo. Bijo, kad 
Piigiry tik lentpjūvei ir*pinigu neprašytume! protavo
m

!žygini tokius
^■1 '*

4Et, bus apsivedęs kokia 
i ir neraszo. Bijo, kad

H
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Itote.
• Bepig, kad asz nors tiek 

Juk jeigu jam taip

5kai Gndinsko! Dabar jo vis- 
kas sudegė. Tik reiktu pasi- 
Hknbint IV visas pelnas mums 
teks!...

— Tėvel i n i, n ed rase i 
klausė Pet rukas, o ar asz tašyk 

eit mokintis.

Tik žinbeziau. Juk jeigu jam taip 
gera — tosižiuie. Žinant, bent

(> <labar
pl<‘szia!

Arbatinis imbVi-
100 pėdu augszezio, gldi iWtil

il *

kas”
mojo Green upes, W yoming valstije ir kitados gulėjo ant*dug
no mariu, kaiįla tai vanduo buvo užliejąs ta dali svieto. Sžm- 
dion aplinkinėje tojo akmenio ejna, dideli ginezai torp Mpm- 
moth Oil kompanijos ir valdžios, nes toji kompanije gohįžo 
užgriebti daug žemos kur randasi aliojus, bet valdžc Įiriesz 
tai ptisiprieszino.

o

4

Tėveliai, pa-
1 t

cziodama
iszleidusi,savo vyriausiąjį su
nn mobilizuotųjų eilosua.

— Na. o kas miešti 
K a žmones kalba ?

— Et. miestas 
spieczius. \’isi nusiminė. Nie
kas nieko neperka. Žmonos tik 
klega.

i

Joniene, kuri buvo j tąsi

• girdėt ?

kai biržių

f

gini kaip 
ga.iksztis, kuriam 
pieno trūksta.
esą kiek

.Inu

tariasi. Valdi- L 
niekai kraustosi in Rusija. Žy- kad jis

szneka,

dai tik erza. Sako, kad jie lan
kia vokiecziu aleimmt. Girdi, 
broliai .juos iszliunsuosia...

--- 'Tai varvaliai! karszczia- 
A r jiems i

ir dar ne j

vosi senis Szilinis.
lai'negera buvo. Visi pasirėdė* 

kai ponai, dykinėja 
gana...

— Tat, 
žmon i u 
priplepa, teisino kaimo siuvė
jas Trak n t is.

(> kara 
jo? ginezijo Szilinis.

žmones pasa-

Mink'll 
sznekas.

sugaudyt i 
\ įsa ko jie

nuo senu laiku

.. Žodžiu, jis gyvenas ly
tas pasakų kilai

ti k gulbės 
ir pinigu 

užsidirbės nuo vargo
atsiginti. (1 dabar jau žada tik 
siausti, o siausti... tik maisztr
t ink turėkit!...

Bet jau pilims užteko žinoti 
ciRas iszsprudo iszs V 

karo migli.

vas dims, bile tik

?

Su mumis jau kaip Die
no rs vienas 

iszliks laimingu! ramino mus 
mama...

Ant rytojaus Paprūse,je 
griovė

M

SU- 
sudundėjo pirmieji pa

tranku sznviai. Net įaugai šil
ai db 

‘ sparnais mineszcptoįvii ta pra-
skambėjo. Ir ui isz kas

ar nesuszneke -|
Juk jau žėravo

ga r i s z k a i ba i si i >.. k a r o gan dn...
Sziurpuliai pakratė mus.

Nokti kelį gaisrai vakaruoj
. j... Kaimnbso girdėjosi 

impaprastas szunii

galecziau 
taip noriu, taip noriu!...

— Ir asz noriu! Ir asz! 
atsiliepė Onute 
svkiu.

To ne balsuoti 
visi sutikom! Intikom! įnši
rvojoje rodos net medžiams 
szlanibnl girdėjom kai namie- 
jc dužge tartoka, klegėjo ma

le siela džiaugės, ir 
szirdis varžės isz krutinės. Net 
saulutė, rodos meiliau szypso- 
jos ir raieziojos žeme! Tik dai
nuoti dainuoti...

— Tetuk, ar galiu asz gar
siai misi kvatot i ?...

— Szinksztn, 
vokieczia mus 

Kai paskui iszvarys 
Germa n i ja 

malūno!...

asz noriu!
ir Antanukas

norei kojo

szi rd i taip negeltn... 
ja lyg kas pusiau 
skundėsi mama.

Jau ilgiau motule 
maldas su aszaromis 
darna, tyliai dejuoja... 
būdavo vakarė palei kelia, ku
riuo kadaise Vincuką iszlvde- « 
jom, ir atsisėdus po sznkotajn 
vysznia draug su vėjais vaito
ja :

vakarais, 
maiszv- 

iszois

lunas!..

Uotu k,

Tik tam Bingamte kvailyste, 
Terp bobų didele nickyste, 
Apie savo vaikuczius visai 

nesirūpina,-
Tik in grinezes susikuopina.

M u n sza i n e u ž i m tos,
K va i ly sta peri mtos,

Apie nieką neiszmnno, 
Neapžiuri ne
Vaikuczei nuogom sėdynėm

savo namo.

bėginėja, 
įaudorta kazoku 

szokinbja,
Ne turi laiko kelnaicžiu i<- 

lopyt,
Ne poterėliu juos kada mokyt 

Da sziadien

Mot eros kazoku

—-• Dievulėli, nejaugi ir jis 
hutu kur nors karo lauko savo 
jauna, galvele paguldęs?... Gal 
ji nelaidota vaniai kur dras
ko... O gal tik vargai rūpestė
liai bus ji sicron žemeles par- 
bloszke...

— O Dievo! — sznabždejo 
laužydama rankas. Gal jo kapa 
tik sziaurus vejai aprauda, tik 
dangaus paukszcziai aplanko... 
Vioszpatio! persunki man nasz- 
ta. Kad nors viena žodeli ar 
menka žinute asz gaueziau...

Tolinus bus.

apie tai užty
lėsiu,

Kitu kartu jau netylėsiu, 
Apie tokes Mares, 

O ir kolos Katrutes!

tu i s zd v k ei i! 
užtiks!...

kur in 
po tar- 

toko ir malūno!.., juokauda
mas grasino Juozui Iet is.

— Žinoma, žinoma! Visi...
Kai drąsusis pavasarėlis su

laužo kietus žiemos ledus ir 
iszliuosuoja žemele isz szalczio 
verguvės, — lygiai 
saulute, szyilstelėjus pro apti
lusiu ginklu eiles, Lietuvos pa

pa gi inde
innosze naujos galybes 

in musu laisvas krutinės...
Bet ki ek gri u vesi ii; kiek’ ap

žėlusiu dirvonu dar ilgai liu
dys apie pasaulini kara!...

Tecziaus žmonos priespau
dos grandis^ numėtė, kai atgi
jusios skruzdės szoko atgaivin
ti nualintu platus, naujinti isz- 

lr

Vol

- tai’ bus

ir laisves

• • •

O jus Szenadorio morgicos, 
Niekam netikiu panicos, 

Plosi, Blanczo ir Antonina, 
Kurios kožna vyra paniekina) 

Visus niekus užkabina, 
In sveczius tuo pavadina. 
Lyg pusia.unakt bambileia 

baladojesi,
Po pakampes slankiojesi, 

O tai vis musu lietuvaites, 
Su'b jauteis liežuveis mer

gaites,
Dori žmonis isz stubos iszva- 

te, 
Duris priesz noses' joms už 

dare.

CUNARD
LletnvoK Valdžios Privilegija

2,310 LIETUVIU
gali atvažiuoti in Amerika prade- 

at einanti Liepos menesi.
. v*....... *... i--—.*........ j j" t a g i e 1—

cziausias tavo giminėms atvažiuoti 
J in Amerika. Žmones turėdami Cu-

1 » • l J £ t wl ’I 1 t

t 
I

!<a ūkimas, 
balsai nmi- 

szesi su iszgastingais patran-
kojo apie rusu ir vokiecziu kn- Neramus' ziliotiilV I - ' ■■-

i

Ja.u ežia ne žmonių |-u szu\*iais, 
sznekos, bet \ isagalio Die\ 

užleido

ra.
ežia ne

drąsesniudangoj*/ 
vilczin,

idant I ateinanti Liepos 
jCunard patarnavimas 
cziausias tavo giminėms atvažiuoti 
in Amerika. Žmones* turėdami Cu- 
■nard bilietus galL’ant. syk iszva- 
žiuotl, nes Cunard laivas plaukia 
isz Europos beveik kasdiena. Isz- 

.Cunard Linija lydi kompanijos 
Lieluvys atstovas, kuris palengvina 

(Važiuojančius isz Lietuvos per 
visus iszelvio vargus.
Tž pntjirimvinja nfra ekstra kasztu.

Del tolesnio informacijų kreip-- 
kites prie laivu kompanijos agento 
savo miesto arba prie abcžiauslo. 
Cunard Money Orders apmokami 
Lietuvoje, greit, saugus, parankus, 

WTK* Alkia I rVl* f"
ts

ui savo
įlomi go ir 

^1 «|M-!o 
ta/ . r musu 

musu nuodėmės,',
primine Sziliniene per pamoks
lu girdeius žodžius.

■ — Teisyne: pritarė m 
■Juk ir buvo jau žmones patvir- 
ke.

\"alia ant
u zbausme

feisvlio! pritarė
I

. . I 
visi.

I

masis

kaue žemeli
t arto. * t 1

Bodes, jog pasaulio pabaiga 
prisiartino. • ♦ ♦

Bjauru matyti 
Ir klausyti,

Kaip sziadien apsiejna mo
terėlės, 

Nekurios nelabos szinkorkeles.
In viena vieta užėjau, 

Szinkoriaus namie neužtikau, 
Misiuke už baro stovėjo,.

k

HL
Ir szelo kgras 

su savo v<
meldžia tuose. Kur jis pasisuko

Ikai aitvarai 
•ulais Lietuvos plo

teli 
mirtis jam kelia lavonais nm
klojo. Kur apsistojo •— ton ne

degintas sodybas.\<i, o sakyk, 
—- vėl kalbi m ) važiuo

jantįjį Szilinis, ka mano žmo
nes daryt, jei 
tu ?

i

Vok įerzini atei- kalto kraujo ir aszaru upeliai

I gi, ket i na pas mus m

bosini. Linksmiau

girias bėgt...

tekėjo., 
mirtis tiek 
no, kiek

Ak, turbūt, dar niekad 
kryžių m'iszaugi- 

ju pridygo T v v net
(‘M, žiūrėkit, musu girios' lankuos ir kapinynuos. Tur Imt

< py Ali n Liyn, 
25 llroaflwny* 

( New Fort.
, _ .. - ** .Mm *11'

Su kolei s vyrais kalbėjo. 
O kad per užpakali inejau,darbininku ir 

pinigu trukdyto trukdė 
suvargin- 

Fodel ne vienas 
žmogelis

stoka

Su niekuom ten nesuejau,
iStovėjau prie duriu, 

Žiurėjau i u vidų.
Szinkorka,

mpirma karta I/ietuvoje gaisrai 
taip bus nuszviete baisiąsias

Amerikos pavirs
Miszknnu Petras.

— Ka jau
su Meriku, užkirto Pmiovinis.

tu Imtum iszdnmes1 pragarine taktika ant krūvine
Merikon, kai ana Sakaliniuf kardo atuesze mums priespau-
Juk kad

Vincas,

1s .

rZli

sz.y ptelejo
I

ir lygintis, musziu vietas.
Žiaurieji okupantai save

tau dabar

praszesi su kitais,

nereikt u 
kinkos drebinti...

Kaip mes kvaili, kad ne- 
iszleidome savo Jonelio in ta 
Merika! skundėsi Juoziene.

— Ir musiszkis dar pernai 
<1 dabar...

pravirko ir kita žmonele.
— Jus, tai jus! 

kit, l{o man reikėjo, 
vos pusantrų metu ant Sekmi
nių suėjo, kai grįžau isz Chi- 
eagos. Lyg man to negera bu
vo... O dabar gal irgi toks kel
nes padžiauti! nerimavo jau
navedys ameri kantas.

— Ee! ne jus vieni tuo 
skundžiatės. Ir mieste visi de
juoja. Bet dabar'jau ne laikas 
gailėtis.
vint sausainiu, 
girioj koki eglyną 
k i mes.

— Szventa teisvbe! nutarė 
skirstydamiesi žmonos.

Tilt mums nereikėjo taip ai- 
aimanuoti. Ana diena gavome 
nuo Vincelio laiszka, kad jam 

nuvykti in 
Amerika, kur gorasai tetomis 
ji pristato 
Esąs kokiu ten 
Pa si pu oszcs,

Bet saky
li ad asz

Verczian eikit džio- 
apsijeszkokim 

ir kraustv-

užvirė 
darbas. Subildėjo statomi tro- 

gnncsi su
nykę gyvulėliai pateki* in nu
niokotus laukus...

Tik 
ypač z 
ataugima laimiausiai 
tu apylinkių.

nukamuotas 
izssiilgusiomis akimis dairėsi 
in vakarus, laukdamas atplau
kiant taip reikalingos paszial
po s.

V iei i a se k ma (l i e n i tėteliu ks- 
mas parėjo namo. Jis girdėjo, 
kad vienas žmogelis jau gavo 
isz Amerikos laiszka. Sako, ir 
pinigu tuoj gausias.
liausiu džiaugsmu sutikom ta 
žinia. Netrukus iszgirdom, kad 
ir daugiau panasziu laiszku

vargun

♦
motina penkit| 

vaiku,
Užsidavinejo su kokiu tcij

nieku, (
Motore ant nieko nežiūrėjo,

i____  M *

1^ į
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ROYAt mail
“PATOGUMU KELIAS” 

LY EUROPA
Vienos klesos kajutėmis garsus “O” 
laivai “Orbita” Ir “Orduno” duoda 
smagu kelia in Hamburgą. Laiva
korte antra klesa $130. 
klesos $103.50.

Pavasary pradės plaukti laivai 
Ohio”

rek\ izici- 
gresia nezio bado 
Keiksmais ir laz 

nosusiprati

da, kuria iliustravo 
jomis ir 
szmeklomi 
domis jie szalino 
mus. Kalėjimu kankynemiš, li
gomis 'įr mirtimi lengvino po
roj i nlą i sz szi o pasaul i o r i bu...

■TteMT I?*' Vi ■ •

s t • Treczios

/

t

Su dide- “Orca” ir
KOYAL MAIL STEAM

Tarp patranku 
ugnies keliaudamas
. . - . jtL. *l:-i

ir sza.iituvv 
karas — 

klajūnai ir musu szeima ūžti- 
C g vis o g i r i u y t a n k 111 ny nu ose.

nim trobas nuszlavos, puskuti 
ni turtą, iszple8z.es,.. bado akin 
dirstejbjo ir szautuvu nesyk 
))agrunįbjo. Iri osze dejavipiigriirri'įjo.

gi y i os dukstauczi( 
karo aidai & Ir guodė slamejr 
Jdbojąuiu

... i

IJ e t u vos

<>• 
n

moius
pąbcg('liu szei

j; k J . . 11 " .. j

pareina isz užjūrio. Kas savai

l'MKET ( OMpAXY, 
Sandershn & Son, I nei Agents 

New York, 
arba pas vietinius agentus..

2C B rombui y,

Ba vyro namie neturėjo. .
Kaip kiaule pasigėrė, 1 

Da viena ant drąsos ižgere, .
Ant sofkos iszsitrauke,

Kaip kate miaukė, 
Ir kasžin kas ten butu buvę,
Kad no

y

/
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butu josios brolis 
pribuvias,

O priek tam ir vyras inejo, 
Su tuom szpieliu suėjo.
Vyras paipos jeszkojo,

Keike moteria ir kolojo,
Visaip jaja iszvadino, 

Bet brolis ji apmalszino. 
Ant virszaus jaja nugabeno, 

O jus laiteles, szirdeles mano,
Kokia paveižda jus savo vai

kams duodat,
Jeigu teip elgetos nuolat. 

Tas jums ant gero ne iszojs, 
Baukmo ant jus užejs, 

O ant senatvės kas bus,
Jeigu jusu szirdyse savži-

REIKALAUKIT *

spindinezinis pro modžiinodžii t a'h t
Į
Tlt

szakaš saulutės spinduliais -ir

gerai
Ka ežia apib tai ir klau

sinėti! atsako žmogelis.
— Na, bet Mikalojus su 

prusa kcizorin dar gimines...
— Et susipyko ir po gimi- 

nvstos! aiszkino kaimynas.
— Tik jau jeigu juodu su

sipyko, tai, tegu, ir eitu vienudu' veidrodžiais
- persipeszt. Kaių ezu
- žmones žudyti? Ki

pasiseko

in pelninga 
i <

girdi, 
pirsztinaitemis kad ir vasara, 
(‘zia invairitiiisiu vaisiu irgar-

Sieiioį
no

vieta, 
veitoriu.” 

baltomis

džiausiu valgiu pilna. • 
nustatytos

įp nekaltus fotografijos nereikia trauktis,
Verk! ir keldamas kepure pas- žmones žudyti? Kultino aik-’— kasdien save

gtiivinanczioji viltis
lankvdavo dviem
sroveni: viena tekejo isz Dieve
karsztds maldos takais, antro

mus ap< 
paguodos F

■?

karszhJs maldos takais 
ji isz musu mylimojo Vincelio. 
Brolio paveikslu ne karo ver- 
petai nesfenge iszrauti isz mu
su szirdžiu.

—' Acziu Dievui, kad nork 
vienas isztruko isz karo nolai- 

dažnai kartodavo ma-m i u, - 
ma.

* --JPa i dabar mums neta iko 
bijoti,— raminosi/ ir toto. Mes 
kad ir visiszkai basi likom, 
Vincus vis viena paskui mus
atgriebs. Per karą gerai pasi- 

už dyka ma- pelnys įr kad mes tada susi-

I

M
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EAGLE BRAND
(CONDENSED WC)

Jeigu j ūsų- kūdikis atsakančiai
r

4

neauga
jeigu jis yra nesveikas_jr nemiega ge- 

Brand.
/rąi, tai pabandykite Borden’s Eagle
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likirpkite ir prisiiiakite iit^ 
gartiniittiĮ | Brtden Com pa 

tai pilnus patarimus kaip

pa-
igarainima i Botden Company 

New York ir gausite vhai vėl. 
tui pilnus patarimus kaip jį 
vartoti lietuvių' kalboj, taipgi
puikią kftdikių knygą.
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szirdyse savŽi-
jie pabus?

Pavieto Skulkino tas buvo
Kada brolis iii ten pribuvo,
Nesitikėjo brolelis to nuo sa

vo sesutes.
Kitados labai

*

i

padorios mi- 
sutes.

t —. . .   - i ■ y I - m-. I n.
""*■?•„ , " '■ ® Ii
Knygeta DraurmMMi dal 
itsmokejlmo ptalgo ligoniu 
ma . - '“L'

KVITU Knygete DnragyatafeK da)

KVITU
i • 11

Kaslertaua nog sudėta pinigu ant
- • Wg.

w. D. BOOKKAUWUUMJOx
MASANOY (Sflrtr. ta.
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CAPITAL STOCK >125.000.00
Baniu ir Protu* $535,345.50

Žinios Vietines
SAULE

idl 4 į: !O

J, p 1■ r ■
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H
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IRENOS.
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ANT ATMINTIES MIRU
SIOS MUSU DUKRELES

į’jf'
o

y - Seredojv Pelenu Diena.
/ t Milema pliti Juozo Mis- 
j kevieziaiis, saluninko, 53S L. 
’i_ Mahanoy avė., .mirė Ketverge 
<| vakaru. Velione sirgo per tris 
) metus ir turėjo 4(» metus. Pali-
S ko vyra dvi duktoros ir sunu..
y - Skill kino 
) met siu inko nuo 
y lininis 133,000 doleriu isz to- 
( sios sumos 
( $70,000 o

> IfiS

ATIDARYMAS n

pa vieta s 
laisnu už

szi-
sa-

Mokam* antra procentą ant BiidStu 
plalga. ?roc«nta prldėdam prie jus 

x Sausio Ir 1 Liepom, nepal- 
įsant ar atnuxat parodyt knygute 
J ar na. Mae norim kad Ir ju* tiirč-'J $13 1)00 

(paisant ar mažas ar didelis.
r Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki 3 
{popiet. Subatomis 9 ryte Iki 12 vai.

tamst reikalą »u musn bunka, ne-

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vlce-Prez.
Job. F* FERGUSON, Kaslerlus.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVTSZKAS GRABORIUS 

IB IlALS AMl OTO.I AS

Laidoj* kunti* Numirėliu pagal Nau- '°'

1 Elzbieta
' na vadžiai 
ezevonia

valutis aplaikys 
pavieto dalis bus 

Ir kam po nogiu roi- 
varginguskojo 

kankvli, tiesiog
saliuninkus 

iszvogt pini- 
5 gus isz kiszeniaus, jeigu nega- 
j Ii nieko pardavinėti. Kam tio- 
j .jei laisnai jeigu salimai uždti-

rvtnBadai Panedelio
, ryta likos suapie (> valanda,

■ riszti mazgu moterystes Jurgis 
i Gulmickas

3*Ob1* mada. Pigi preke. Tclpgl prl 
stato automobilius rl nok lems relka-1 
Un*.

Parduodu visokius paminklus, dldel- j

Diena 15, suejs jau du metai Ą 
atsilsi į 
Irena,

Naujos Lietuviszkos 
Aptiekos 

Mahanoy City, Pa. 8

' iSukatoj 17-ta Vasario |
po No. 302 W. Centre St.

Szale Daktaro Dunn’o

kaip silsisi
musu milema dukrele
20 metu amžiaus, kuri mirė 15 d
l?n1,»Hn vi nuo 1(VI1 ivistlz, l\ntzw.

norses Miseri-
Filadelphi-

amžinam

Februariaus, 1021 mote, baig
dama mokslą 
oordia ligonbutijo 
,|oi.
Silsiosi dukrolia mieloji 
Pas kapa tavo asz verkiu, 
Ant visados atsiskvriai 
Su aszaroms tariu “Su Dii*vu’’
Tavos norą, akeles tavo 
Užmerktos ant visados, 
Ir spindžiant jau nematysiu 
Isz juju meile musu Irenos, 
Ant visados lupeles uždarytos 
•Kurias lankei bueziavau, 
Nekalbos iii mano meilingai 

Teveli tau 
tau!

Miegok ramiai mieloji 
Tavos noužmirszim niekada, 
Del kitu triūsai ir bade ja i 
ir savo jaunos gyvasties ne

tekai.
diena atlankvti 
sukalbėti kelis 

duszia 
kaipo ir už mirusius savo teve- 

inžongiau

- 1I
.toiletinu daigtu, .sRlduminin

t _ . - . -- .

isz Shenadorio su 
I )anisevicziiite. Jtiu- 
geide paslėpti vin- 
bet nepasiseke, nes 

| drauges jaunavedės slaptybių 
isziyrinejo ir svietui iszplope-

— Gud Įliek!
— Suszvlpkite

' naszlia Pakauskiene su pelikei® 
I vaikais kuri gyvena sklepuki- 

Visi rei- 
drabužio, kiti serga o 
vos 

nuo silpnumo.
L į

t i

PRANCŪZAI APSAUGOJE BANKA NUO UŽPUOLIMO.
parodo Iraneuziszkus kareivius ant sargybos 

prie Vokiszko banko bis 
mynios \,oki(H,ziii neužklupt

Paveikslas

nelaiminga žemos stovi maszininis karabi

one, \Vokiet ijoi, 
u ant jojo ir 

nas.

idant 
noapiplesztu.

indiik'ilKio.M
Ant < 4

lua Ir malluB už pigiausia preke, tolei I j<‘ 121 A • (’(‘litre llli.
Jeigu pirkaite P0MN1NKA tai krelp- j kalanjo
kltM pas mane, neit aar. gailu jumis! H]O|jn}1
pigiau gedaus parduoti negu kiti.

MII K. Pina SU Mahanor City. Ta.
I VHVHMBfMamiUfrHlllllllimMHMIltltlIHIUttMMtlUMMtMr'

JONAS M. CISARIKAS
. F Ire Insnrnnco Agent

Apdraudžlu (Inszurinlu) Namus 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

815
III* IM IMIMMIM M l III

, ............A .... .............................. ... . .... .. — ....

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIF.TUnSZKAS 

SBAB0RIU9 MAHANOY CITY,

c

laikosi ant kojų

Petrukas ( !) 
duka; sutiko 

į tereliti kifl i saldžei

g2
Galėsite musu aptiekoje gaut visokiu 

aptiekoriszku ii• pa ten ta volu gyduolių, $ 
eigan. ir4 & §

fr

visokiu kitokiu daigtu kurie randasi | 
pirmos klosos aptiekoje.
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Iszpildysini visokius daktariszkus į.
A receptus pagal daktaro prisakyma. ž

n o I 1 Arti ir I <1 1 z I • J \ <> 1* iti i«aci rN/t i’/A Tz

At

Mahanojaus lietuviai dabar turės savo 
'j tautos aptieka kur bus suteikta man- 
i dagus patarnavimas 
ž visame.

2 i
ir užganedinimas

turi for- 
ant kampo mo- 

in ji nusi- 
1 juoki* sustojo, na ir... insedo in
į lorduka. Abudu nuvažiavo pas 
J lula farmeri ne toli nuo miesto. 
Petrukas truputi užsigėrė nuo 

kada rengėsi va
i»- 

c*s jau ne buvo, nes su kitu 
porteliu iszpiszkino pasiimda- 

Petruko auksini žiogo roll 
•S dolerius.

rijai,

I 
j iminszaines, o

oy Are, Mahnuoy ęityj j-;įU()| j namo, milemos balam!
i l<

I

: !ii:i auksini zi<
Davė žinia pa Ii- I 

nežinodamas josios ji 
; pravardes ne kur gyvena, pali- 

* 1 • ■ » J I* *1 *

bot
i

f
k

Laidoja’ Kanus Numirusiu. Pasamdojeie negali Petruliui nieko pri-
I gialbet. — Už* mokslą 
i turi užmokėt, kokis jismobutu;

Mahanoy City. Pa. i o kita kart neužpraszysi ne- 
j pažystama in automobiliu.
i 4 *' ■*

Jsz Shenandoah, Pa.

“AutomoMUuš dėl Laidotu vi u Krlk- 
attlnju, Veaeliju, raalvažlnejlmo 

ir L L 
ASO W. Centrą SU

Po t rok
II

*

I kita kart
*>■/*■*.

<

Lieta visikas (iraborlns

K. RĖKLAITIS
laidoja Numirėliui 

Baujautla mada ir tuoksią.
Tur! pagelblnlnka moters.

< Prieinamos prekes.

518 WMt Spruce Street
• MAHANOY CITY. PA.

Bell Telephonas No. 149

pagal

A

1

Lai-dotuves kunigo Pau- 
tieninus buvo labai iszkilmin- 
gos ant kuriu dalibavo dauge- 

žmoniu isz visu 
buv.o

t

>.Ą'

a

*/*r

J

Wirt

M k

Auejas ana 
savo dukrėlia 
pot .orelius už josios

į
i

■V<-

x»-

i

t y

j
ant kapiniu,

W. J. Milus, Locnininkas
302 W. Centre St. Mahanoy City

Szale Daktaro Dunn.

l

$
liūs, 
žiūrėdamas in abi puses. Priesz 
mano akis stovėjo liūdnas re-| 
ginys. Duszioje pa jutau kn to
kio nepaprasto, 
halsas iszsiverže 
mas, jog cze

— namai amžino atsilsiu, 
musu keliones 
pr.ieglauda.

Paslaptingas 
apreiszkdn- 

vra ramvbes na- • ♦*‘ ii
mK At

;i i

- , KlrtĄ? &<>>.

!w.

i

I 77♦z/':

ty.-.

V
1 A

■ " ' į

s ’A\^
< S-

i

Didelis Iszpardavimas 
Guinano Sztore!

nui i 
Ta i 
visu prieglauda. Tiejoi kapai 
kožna priima po savo globa, ir 
savo 
gi n- 
ka.i

pabaiga;
Piejei kapai

skraistaszalta skraista priden- 
Czia viskas baigėsi: juo- 
ir 

skausmai ir aszaros. 
vieszpatauje amžinoji ramybe.

Balti akmeniniai kryžiai, pa
stovi kaip aniuolai 

sargai, konia prie kožno kapo 
ir sergsti kūnus, kuriu du
szios nukeliavo amžiuastiu.

Ak ktipai 
diena

Rengėmės daryti atskaita viso tavoro 
musu sztore todėl nutarėm iszparduoti 
ka daugiause tavoro idant butu mažiaus 
darbo prie suskaitimo tavoro.

linksmvbes*BUVUSI KAREIVIAI MOKINASI JUBILIERYSTES
Amerikos valdžia atidarė mokslaine Washingtone kur buvusi 

avietines kares dar gales mokytis jubilierystes

vargai, 
Czia jau

| Ii kunigu ir
I nplinkiniu.
i prigrūsta gailininkais.

Nolary Public ., .. ,— Salmninko I t
I (Brandonville)

Cinitoltr^nyvA^ n i v

! Stanislovas Staezkevi-

kareiviai isz
ir taisymą laikrodžiu. Juos nu kiną goriausi mokytojai amo- 
rike. z minklai,

' CHA S. S. FARM LR Y 
Jieal Estate Agent — I
J ilgu, norite pirkti ar parduoti Stubas,; 

me* galime jumis tarno patarnauti. 
Maudavo jam e namus, kolotavojame 

randas Ir telp tollaus.
888 W. Centre 8L. Mahanoy City, Po.

1 ** 1 ' . ------------------- ■ '-Z

Tvlxcalaasl* LIetavhzka 
0ANKA 

‘ ^8- 1
Didele kaucija sudėta Valstl-
|o* Banko Departamento.
EtlU po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankoja negali pražūti. Pri
ima pinigus saugiam palalkl- 
įpul. Slunczu pinigus In vt- 
Mf dalis svieto, parai dienos 
kdrsa. Parduodu I-a Iv ak or
tas kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems Jn Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atšalima, ▲dresavokito:

V. LAPINSKAS
801 W« Mahanoy Avė 

MAHAMOT CITY, - 1

eal Estate Agent

f

M

likos sužeistas Tunnel Lietuviu Teatro Bendrovesežius
j Kidge kasyklosia.

Kuraucko 
pati likos su- 

paralyžavota ir mire in trumpa 
laika praejta Ketverga. Laido
tuves atsibus Utamiuke.

Clarence, Pa 
na
k u bažnyczioje

Penkta die-
Vasario kun. Palbe Slavo- 

suriszo mazgui 
moterystes p. Villima Lukasze-Į 
vieziu, sunn ponstvos Povylo> 

, su pana Ona j 
_.l

Lietuvoje Imti ir Ka Tik 
isz Lietuvos Parvežti 

Nauji Žinneidus Krutami

LIETUVOS
PAVEIKSLAI
PIRMU SYKIU RODOMI 

AMERIKOJE.
—.... - ~

l>amat\ kit savo

isz Lietuvos Parvežti II

i 
*I
II

Dubcltavnti 
Tilcietau

sergsti kimus,

1 Jikaszevicziu
1 I )iezkiute isz I
Laiiiiingo pagyvenimo 

j me del jauna vodžiu.

su
Snow Shoe.

velina-

Scranton, Pa. — Alena Povi- 
liauskiute sudegi* pas Stanius 

! ketverge aut trijų. Alena Povi- 
i liau>kiut(‘
tus, paliko levus 
nuliūdime.

I
i jI

Ievyne kaip ■
j ji sziadiena iszrodo:
kit jos miestus, kaimus, instai-|

»s,
agi-

rn

Ponia t v-1

gas, universitetus,
i 9

I tacijas, kermoszius, kariuomo- 
manevrus, 

Lietuvos

mokslą i nes
gimnazij 

seimo rinkimu

$3.5Q
in

Philadelphia
Washington Birthday

22 February
* J » . n 1 ■mi—1 I I 11, in -wIr.1,1» .11 —I , ■ 111^         I,I».n» — <I«K|I ■ <», a   , ,,

i c SpechillHzkns EkHkiirsInh TreliaiM1 ?------------------tu--------:
l4

Moterems Siutai už Maža Pinigą ;
Bile kokis siutas dabar už puse prekes. į 
Sumažintos prekes ant moterų kotu, 

szlebiu ir visokiu jokiu.
Vyrams siutai ir overkotai.

Numažintos prekes aut fornieziu, kar- 
petu, divonu ir hiteru.

Pigios prekes, geras tavoras.

.Jus kns 
žmones t ūks-

kapai!
priimate

tanezia.is po savo globa. Visus 
lygiai, priimate — karalius ir 
vargdienius, . turtingus ir ne

galingus ir silpnus,
motinas, brolius sesores 

visokio

J

turt ingus,
levus,
ir nulėmus vaikus;
amžio ir luomo ir visus tokia 
pat skraiste pridengsite, visus 
lygiai nžgauadinale, 
ra m y b i a. sli t o i k i 11 te,

kūnui ramvbo 
Duszo czia ramybes

visiems

Bot ežia tik 
suteikta, 
neranda.

Brangus skaitytojai tankiai 
prisiminkime sau kapus, o jie 
paragins mus prie geresnio 

ežia išzvarge

Isz Ryte
Shamokin ......... !.............   5:10
Mt. Carmel ............................. 5:10
Ashland ..............;.....  u. 5:53
Girardville ........     5:59
Shenandoah ..... ..........5:16
Mahanoy City (Preke $3.25) .. 6:22 

... 6:46
i ole li evibuH in Philadelphia' 9:40 ryto
I j u IS - V ___ - i *   .... . ,-;-j - --------------- —•---------- ---------- -------------

^grįžtant

ne, 
l-n ” 
steigiamojo seimo narius, val
dininkus, ūkio paroda, Kauno 
ir kitu miestu invajrumus, ka
ro mūzoj u ir jo bokszte Amori-j 
kos Lietuviu dovanota 1.....
vos varpa Lietuvai, istoriszkas 
Lietuvos vietas, iszkilmes, ves-i 
tuves, žaidimus, sportą, ir 
szimtus kitu in vairiu invai-

. < . . . . . . I/UIUUOJV. yn.-iiviii VIJ1
riaušių Lietuvos vaizdu. Apari j^.peciaiiHzko teeina, 
to bus rodoma kelione in Lie
tuva tuva gelžkeliu 
InVairus patarimai del uorin- 
czin keliauti Lietuvon.

Amerikos Lietuviu demon
stracija laike' 
ino Amerikai 
tuva. Taipgi bus rodomu pui
ki komedija, kuri prajuokina 
sena ir jauna.

Rodys Lietuviu Teatro Ben
drove, Soredoj ir Ketverge, 22 
d. Vasario-Fob,, 1923 Norkovi- 
cziaus Sveį., 408 W. Mahanoy 
avę., Mahanoy City,*’Pa. Pra

Geležini \ il- 
prezidonta, GUINAN’S 201W. CENTRE ST t

mus 
gyvenimo, kuri 
galėsimo ramiai juose atsigult, 
o musu duszios atras tada am
žina ramybe danguje.

Silsėki tos mi loma dukrelių 
ir mano tevoloi tuose 

kapuosia, o lai jusu duszios 
džiaugėsi karalystėje dangaus, 
o mos czionais ant žemes, ku- 

, neužmirszi-

o

I1turėjo keturius me- 
ir broliukus 

inuiiiKiime. Palaidojimas buvo 
1 labai iszkiln jogas. Dideliai pa- 
Ipuoszta; mažos mergaites nesze 
g< 
vo m

I

Tamaqua (Preke $3.25) ..

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

’ —$-----
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori.kad atydartumet taupinimo ar Czckin 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banku jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gerą banka yra jusu geriausi s prietelis.
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO. f
1 ...

DIREKTORIAI: »
D. M. GRAHAM, Proz. f “ “

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DAN1SZEVICZIA, M. GAVULA.

Irena.• Specialiszkaw Irclnas 
apleis Philadelphia Terminai 7.30 
vakare ta paczla diena in', virsz- 
minetas stacijas. Tlkiotai gert tik 
dienojo, ekskurcijos Iv tik ant. to

iz" ■ __

o lailes, taipgi fr josios kuna. Bu- 
Szv. .Juozapo bažnyczia 

ine.-zta ir palaidota Szv. Juoza- 
p<», kapi nėse.

ANT PA&DAVIMO.

..■■y — - — 
ošinai WWW*

• Daktaras Juozas J. Austrą į 
LIETUVIS. •

Duvifsls daktaras kariumenejo. ♦ 
’ Gydo visokias llgaa. 

Prįlma ligonius iki 10 valanda ryto’.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laiklniH ofisas randasi
KAZI NO APTIEKOJE,

I

z1I
t

LIETUVIS.

t 
I 
I

88 8.l.Jordln St. Shenninlonh, Pn. |J
....... ii imi »i» « n■«—-!!■ ^n.m, .......  frn»—

HERA PROGA PLIKIAMS! 
į --------

*t

Turiu ant parAivimo visokiu 
farmu, 'dideliu 
vietoj, su padaruos, 
leis, arba kaip kas norėtu. 
Brokas nuo $2,000 iki $10,000. 
Arti miestu ir geležinkeliu ir 
prie .kitu liotuviszku farmoriu.

ir mažu, geroj 
su gyvu-

žaidimus,

ir laivu.
n4»^

apvaikšzczjoji- 
pripažinus Lio-

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moterįs ar mergina 
privalo turėti szia knyga

pamaldos atsibus

me

!

Arablszka Montla yra tikrai pasek
minga ir kaa priniuna keliolika štam
pu t r aavo adreaa tai aplaikya tuja 
arablazku gyduolių dykai. Raazyktte 
ant szlo adreso Dr. Jmbco. 236 Broad
way, Bar >, Brooklyn, N. Y. Panaudo-

Jeigu kas mano pirkti farma o 
uotui etų invales pinigu tai asz 
parūpinu paskolas. Raszykito 
pas Tnane o aplaikysito visas 
info0nacija». ~

Wm. Galeckas,
(F13)

ii džia 7yal. vakaro. Inžanga 35c

ir ji turėtu rastis kiek
vienam nanje. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 

' ke tiktai . '. . . $1.50 
W. D, BOCZKAUSKAS CO.

/ mm a araa a MWAtoM MWMN«« A

rie da esame gyvi 
me jusu atminti.

Gailos
Ketverge ant kuriu užpraszo- 

szirdingai visu pažinstn-
mu ir prieteliu ■

4?. W. S. Boczkauskai.
ANT PARDAVIMO.

Namai ant ’trijų familiju
ant puses loto, viskas geram 
padėjime. Randas po No. 611 
W. Centro St. ir 612 W. Rail
road pt. Mahanoy City, Pa.
Atsiszaukito ant adreso

J. M. Cisarikas 
315aW. Mąjianoy St.

(tl3

n..

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlus^


